
(ك.د)المنصرف (ك.د)التكلفة االجمالية عنوان البحثاسم الباحثرقم البحث كليةالرقم

1HS-07-01عبدالحكيم الصغير. دSynthesis and Modification of drugs containing Active Group: Characterization and Bioactivity 103008482

2HS-08-02عليا العتيبي. دAn Econcmical and Ecofriendly Approach to hydrazones as Precursors to Arylazoazale Dyes72006750

3HS-10-01جعفر قاسم. د
في لويحات االسنان لمرضى السكرالكويتيون، كمصدر  (الجرثومة المسببة اللتهاب المعدة )الكشف الجزئي لجرثومة هيليكوباكتر بيلوري 

محتمل للعدوى بالجرثومة من جديد
3450880

4BS-10-01وليد السلطان. دSignificant demographic
 difference among the
 clients of Kuwait
 Banks30002500

5BS-11-01ناصر العنزي.أ
تطوير أداء وتعظيم ربحية الشركات المساهمة الكويتية من 

.خالل استحداث طرق لتكوين وتمويل رأس المال وإقتراح بعض الطرق التمويلية
35502450

6BE-08-0330001585إنتاج واستخالص وترسيب بعض مضادات الحياء الناتجة من أنشطة بعض سالالت بكتيريا األكتينوميسيت المعزولة من الصحراء الكويتيةد مرزوق الغنيم.أ

7BE-08-0497001860دراسة تحليلية- األنشطة الرياضية والترويحية بين الواقع والمأمول في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت حسين المكيمي.د

8BE-08-1327002500آراء معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية نحو استخدام تكنولوجيا االتصاالت في تدريس الرياضياتأنور حسن محمد. د

9BE-08-3531701770نماذج رافن في التعرف على اسس القوة االجتماعية التي يستخدمها المعلم في مدارس التعليم العام بدولة الكويتعبد هللا العنجري. د

10BE-09-0129501450نحو االفادة من مصادر المعلومات المختلفة دراسة وصفية تحليلية (مجلس االمة )اتجاه اعضاء البرلمان الكويتي عصام عبدالحليم. د

11BE-09-2143002598اتجاهات طلبة وطالبات كلية التربية األساسية نحو قيم العمل والوالءسعد الرشيدي. د

12BE-09-22كاظم جابر. د
مقارنة االستهالك الغذائي والتركيب البدني ومستويات الدهون في الدم والحد األقصى الستهالك األكسجين 

لالعبي المنتخب الوطني في لعبة المبارزة في دولة الكويت مع معايير المستويات العالمية
32001359

13BE-09-2334402480بدائل غير تقليدية لتمويل التعليم الجامعي بدولة الكويت في ضوء تجارب بعض الدولحجاج العجمي. د

14BE-09-2437201109دور الركن البيئي في تحقيق اهداف التربية البيئية لمعلمات رياض االطفال بدولة الكويتيعقوب الشطي. د

15BE-09-2535002005دراسة تحليلية لمحتوى منهج اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة في دولة الكويت في ضوء قيم المواطنةحامد الحميدي. د

16BE-09-2645003080الثقة بالنفس و عالقتها بالقدرات االبداعية لدى الطلبة الفائقين و متوسط التحصيل الدراسي في كلية التربية االساسيةصالح العنزي. د

17BE-09-3145502787دراسة مقترحة لوضع استراتيجية العداد معلمات رياض االطفال في كليات التربية في دولة الكويتأحمد الهولي. د

18BE-09-3424001950تأثير استخدام الكمبيوتر في مقرر ورشة انتاج المواد التعليمية على مستوى معلومات و مهارات و توجهات طالبات كلية التربية االساسيةخلود النجار. د
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19BE-10-0124001900اتجاهات أولياء األمور في دولة الكويت نحو التعلم العائلي في ضوء التجارب العالميةسعاد مسلم الشبو. د

20BE-10-03الهام جاسم اللنقاوي
defining the biological ability of the different soil types within Sabah AL-Ahmad National Reserve at Jal al-

zor - Kuwait
29501941

21BE-10-0420001400آدابه وضوابطه الشرعية- الدعاء على النفس وعلى الغير خالد الشعيب

22BE-10-0534502449اتجاهات العاملين في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة ومدارس التعليم العام نحو الدمج التربوي للطالب ذوي االحتياجات الخاصةحمد بلية العجمي.د

23BE-10-0634503449إحياء التراث العمراني لمدينة الكويتنايف الدوسري.د

24BE-10-0735303425إنتقال الكائنات الدقيقة مع العواصف الرملية وأثره على صحة اإلنسان بدولة الكويتأحالم الشريدة.د

25BE-10-1120501840اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية في الكويت نحو مهنة التعليممحسن  الصالحي.د

26BE-10-1236503009(دراسة حالة من تجربة الهيئة)عوامل المصداقية وقابلية االستخدام في نظم التصويت االلكتروني محمد االبراهيم.د

27BE-10-1530003000بالكويت ( سنوات 10-5)تقييم مستوى فيتامين د في أطفال المدارس خلود اليحيى. د

28BE-10-16علي تقي. د
القدرة االستيعابية والكفاءة االنتاجية للمعهد العالي لإلتصاالت والمالحة وتوافقها مع حاجات 

سوق العمل والتنمية في دولة الكويت
46503149

29BE-10-17مشاري الحسيني. د
آراء طالبات كلية التربية األساسية نحو أسلوب تعامل األستاذ الجامعي معهن في ضوء 

بعض المتغيرات
34502390

30BE-10-19بهيجة بهبهاني. د

The effect of the environmental factors on the parasitic infestation of the agricultureal products at AL-

WAFRA and AL-ABDALI farms,

state of Kuwait : A comparative study.

35502240

31BE-10-2225002350فاعلية مسرحة المناهج في تنمية بعض مهارات الكتابة االبداعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويتسمير يونس. د

32BE-10-27طالل المسعد. د
مدى المام طالبات رياض االطفال في كلية التربية االساسية وجامعة الكويت بالبرنامج المتطور في 

رياض االطفال بدولة الكويت
3350350

33BE-10-2830001600تقويم فاعلية التعليم في كلية التربية االساسية بدولة الكويت في ضوء معايير التعليم الجامعي الفعالعمار العجمي. د

34BE-10-29وسمية العباد. د

Kindergarten program evaluation : understanding"Kindergarten curriculum

 in public schools in the state of Kuwait from administrative &

 instructive perspective

37501450

35BE-10-3232902390 المرحلة الثانوية في دولة الكويت نسبة االصابات الرياضية لدى طلبةعبدالمجيد الموسوي. د

36BE-10-353440550الثانوية في دولة الكويت العنف بين طالبات المدارس غنام الغنام. د
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37BE-10-3934501899دراسة استكشافية لتوظيف الهاتف المتنقل في تطوير األداء التدريسي لطلبة كلية التربية األساسية بدولة الكويتحياة المجادي. د

38BE-10-4335403030طرق التطبيق والنتائج في دولة الكويت: تقويم تدريس اللغة االنجليزية بطريقة تعليم االصوات في المرحلة االولى والثانية االبتدائية حنان علي تقي. د

39BE-11-02
عبدالرحمن .د

المطيري
45004198(دراسة فقهية مقارنة) النظارة على الوقف 

40BE-11-0428002800العالقة بين صورة عضو هيئة التدريس لدى الطالب وبين مستوى تحصيلهم الدراسي في مؤسسات إعداد المعلم بدولة الكويتغانم الشاهين.د

41BE-11-05فهد سماوي الظفيري.د
مدى تمكن الموجهين الفنيين لمادة التربية اإلسالمية لمهارات اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي المادة في المرحلة الثانوية بدولة 

الكويت
30002800

42TS-06-03خالد حامد الخالدي.د
التجربة واألنموذج الرياضي: استخالص المواد الهيدروكربونية في المفاعالت الدقيقة

2100012000

43TS-08-14خالد عبدهللا الخليفي.د
Investigation of the Effect of Diesel Oil Emulsion on Performance of Direct Injection Diesel Engine and 

Exhaust Emissions
6605056796

44TS-06-083946437181استعمال الركام المعاد تدويره في صناعة الخرسانةمحمد تركي الخميس.د

45TS-06-13فراج فهاد العجمي.دMud brick as an Earth building material alternative93507750

46TS-06-14108008700 دراسات منهجية الكيمياء الخضراء اإلصطناعية في تحضير األمينات من خالل مشتقات الهيدرازونونيتريلفوزية عباس القالف.د

47TS-08-0652783890تقليل تلفيات تصادم ناقالت النفط باستخدام نظام جديد للتقويةأمير ياسين العلي.م

48TS-08-1272006652إزالة المركبات الحلقية من وقود الجازولين والديزل باستخدام المزيبات األيونيةمحمد سعيد الفندري. د

49TS-09-04محمد جواد النصر.دPower Control for polarimetric vector  antennas for CDMA multipath signals40002160

50TS-09-13
محسن صاطي .د

العارضي
47003790.00تحليل االخفاق في انابيب الغاليات في محطات التوليد الكهربائي في الكويت

51TS-10-02
ابراهيم هندي . د

الهاجري
artificial neural network modeling and optimization of refinery hydro cracker unit37102108

52TS-10-04عبدالكريم العريعر.دMelting effect on mixed convection flow of a non-Newtonian fluid along a vertical cone in poeous media35201750

53TS-10-0829102248.00التحديد المكاني االمثل لتوربينات الرياح باستخدام نظرية امثلية فرد السرب الثنائيةمحمد رشيد الرشيدي.د

54TS-07-121885011038تأثير النيتروجين في تحسين الخواص الكهروكيميائية والتحكم في التآكل لمعدن الفوالذ المقاوم للصدأعبدالعزيز المبارك. د

55TS-10-0142904136دراسة نموذجه الرياضي وتأثير تغيير حجمه: تطبيق نظم المحاكاة في الحاسوب على مقال التبلور للموائعمحسن حسن الراشد. د

التربية 

االساسية

 الدراسات
التكنولوجية

 الدراسات
التكنولوجية



(ك.د)المنصرف (ك.د)التكلفة االجمالية عنوان البحثاسم الباحثرقم البحث كليةالرقم

 العلوم 
الصحية

56TS-10-03حمد خالد الخالد. د
variations of radial and circumferential hardness of some metallic engineering as linked to the billet 

diameters decremental during machining and cutting conditions
47003798

57TS-10-09
نزار جعفر مال .د

جمعه
41702950.00معالجة االنظمة ذات المناطق الصفرية بالتعويض المساند الذاتي الضبط

81424918حسابات المنحنيات الكيميائية في المعلومات الحيويةأحمد الكندري. د582009-1510-01

عبدالرحمن العثمان. د592007-1508-06
hybrid solar photovoltaic/ wind turbine energy generation system with voltage based maximum power point 

tracking
169003537

602008-1111-01
منصور صالح . د

الفضلي
2060020600قياس العائد من التدريب لدى القطاع المصرفي الكويتي

50000تجاذبات اسطوانة الحديد مع الرايبوزومفوزية الصقير. د612010-1505-01
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